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Изменение 1
Proinsias De Rossa

Проектостановище
Съображение A

Проектостановище Изменение

A. като има предвид че, с оглед на 
изготвянето на доклад относно новата
роля и отговорности на Европейския 
парламент по прилагането на Договора 
от Лисабон, комисията по 
конституционни въпроси изиска от 
всички парламентарни комисии да 
отговорят на два въпроса, включени в 
изготвения от тази комисия работен 
документ,

А. като има предвид че, с оглед на 
изготвянето на доклад относно 
потенциалната нова роля и 
отговорности на Европейския 
парламент по прилагането на Договора 
от Лисабон, комисията по 
конституционни въпроси изиска от 
всички парламентарни комисии да 
отговорят на два въпроса, включени в 
изготвения от тази комисия работен 
документ,

Or. en

Изменение 2
Proinsias De Rossa

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. във връзка с въпроса относно 
политическите приоритети на 
комисията по заетост и социални 
въпроси по отношение на използването 
на новите правомощия на Парламента, 
предвидени в Договора, изтъква, че 
както става ясно от работния документ 
относно промените, въведени с 
Договора от Лисабон, които са в 
интерес на комисията по заетост и 
социални въпроси, съвсем малко 
промени ще бъдат внесени с Договора 
от Лисабон по отношение на 
компетенциите на Парламента в 

1. във връзка с въпроса относно 
политическите приоритети на 
комисията по заетост и социални 
въпроси по отношение на използването 
на увеличените демократични 
отговорности на Парламента, 
предвидени в Договора, изтъква, че 
както става ясно от работния документ 
относно промените, въведени с 
Договора от Лисабон, които са в 
интерес на комисията по заетост и 
социални въпроси, сравнително малко 
промени ще бъдат внесени с Договора 
от Лисабон по отношение на 
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сравнение с договорите, които са в сила 
в момента, което засяга правомощията 
на комисията по заетост и социални 
въпроси, предоставени съгласно 
приложение VІ към Правилника за 
дейността на ЕП;

компетенциите на Парламента в 
сравнение с договорите, които са в сила 
в момента, което засяга правомощията 
на комисията по заетост и социални 
въпроси, предоставени съгласно 
приложение VІ към Правилника за 
дейността на ЕП;

Or. en

Изменение 3
Proinsias De Rossa

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. следователно счита, че използването 
на новите правомощия на Парламента, 
предвидени в Договора от Лисабон, ще 
имат незначителен ефект в сравнение с 
текущото състояние както на 
компетенциите, така и на управлението 
на досиета от комисията по заетост и 
социални въпроси;

2. следователно счита, че използването 
на увеличените демократични 
отговорности на Парламента, 
предвидени в Договора от Лисабон, ще 
имат незначителен ефект в сравнение с 
текущото състояние както на 
компетенциите, така и на управлението 
на досиета от комисията по заетост и 
социални въпроси;

Or. en

Изменение 4
Mary Lou McDonald

Проектостановище
Параграф 2 a (нов)

Проектостановище Изменение

2a. отбелязва, че членове 43 и 49 от 
Договора за ЕО, изтълкувани от Съда 
на Европейските общности в 
скорошни решения по неблагоприятен 
за трудовите права начин, ще 
останат непроменени, ако Договорът 
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от Лисабон влезе в сила;

Or. en

Изменение 5
Mary Lou McDonald

Проектостановище
Параграф 2 б (нов)

Проектостановище Изменение

2б. изразява съжаление, че Договорът 
от Лисабон няма да измени членове 43 
и 49 от Договора за ЕО, тъй като те 
уронват правата на работниците и 
поощряват надпреварата към дъното, 
що се отнася до заплащането и 
условията;

Or. en

Изменение 6
Mary Lou McDonald

Проектостановище
Параграф 2 в (нов)

Проектостановище Изменение

2в. подкрепя призива на Европейската 
конфедерация на профсъюзите за 
включване на „клауза за социален 
прогрес” в Договора за ЕО, с цел да се 
гарантира върховенството на 
социалните права над правата, 
свързани с функционирането на 
вътрешния пазар;

Or. en
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Изменение 7
Mary Lou McDonald

Проектостановище
Параграф 2 г (нов)

Проектостановище Изменение

2г. изразява загриженост, че 
добавянето на думите "при условия, 
по-специално икономически и 
финансови" в изменения член 16 от 
Договора за ЕО ще се тълкува така, че 
да наложи допълнителни ограничения 
на възможностите на 
правителствата да инвестират в 
обществени услуги;

Or. en

Изменение 8
Mary Lou McDonald

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. въпреки това подчертава, че 
Договорът от Лисабон предвижда 
допълнителен напредък по 
отношение на социална Европа и 
засилване на социалното 
законодателство въз основа на 
задължителния характер на Хартата 
на основните права на Европейския 
съюз и на по-последователно 
определение в членове 2 и 3 от 
изменения Договор за Европейския 
съюз на ценностите, стоящи в 
основата на действията и основните 
цели на Европейския съюз;

3. изразява увереност, че основните 
слабости на договорите не са 
адекватно преодолени в Хартата на 
основните права на Европейския съюз, 
нито в членове 2 и 3 от изменения 
Договор за Европейския съюз;

Or. en
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Изменение 9
Elizabeth Lynne

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. въпреки това подчертава, че 
Договорът от Лисабон предвижда 
допълнителен напредък по отношение 
на социална Европа и засилване на 
социалното законодателство въз основа 
на задължителния характер на Хартата 
на основните права на Европейския 
съюз и на по-последователно 
определение в членове 2 и 3 от 
изменения Договора за Европейския 
съюз на ценностите, стоящи в основата 
на действията и основните цели на 
Европейския съюз;

3. въпреки това подчертава, че 
Договорът от Лисабон предвижда 
допълнителен напредък по отношение 
на социална Европа и засилване на 
социалното законодателство въз основа 
на задължителния характер на Хартата 
на основните права на Европейския 
съюз, като същевременно отбелязва, 
че някои държави-членки имат право 
на отказ от обвързващото естество 
на Хартата, и на по-последователно 
определение в членове 2 и 3 от 
изменения Договора за Европейския 
съюз на ценностите, стоящи в основата 
на действията и основните цели на 
Европейския съюз;

Or. en

Изменение 10
Proinsias De Rossa

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. въпреки това подчертава, че 
Договорът от Лисабон предвижда 
допълнителен напредък по отношение 
на социална Европа и засилване на 
социалното законодателство въз основа 
на задължителния характер на Хартата 
на основните права на Европейския 
съюз и на по-последователно 
определение в членове 2 и 3 от 
изменения Договора за Европейския 
съюз на ценностите, стоящи в основата 

3. подчертава, че Договорът от Лисабон 
предвижда допълнителен напредък по 
отношение на социална Европа и 
засилване на социалното 
законодателство въз основа на 
задължителния характер на Хартата на 
основните права на Европейския съюз и 
на по-последователно определение в 
членове 2 и 3 от изменения Договора за 
Европейския съюз на ценностите, 
стоящи в основата на действията и 
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на действията и основните цели на 
Европейския съюз;

основните цели на Европейския съюз;

Or. en

Изменение 11
Mary Lou McDonald

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. освен това подчертава значението 
на хоризонталната клауза в член 9 от 
изменения Договор за Европейския 
съюз, която ще бъде основен принцип 
на изграждането на политиките на 
Европейския съюз;

4. приветства хоризонталната клауза в 
член 9 от изменения Договор за 
Европейския съюз, но признава, че тя 
няма да има действително 
отражение върху съдържанието на 
законодателството на ЕС;

Or. en

Изменение 12
Proinsias De Rossa

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. освен това подчертава значението на 
хоризонталната клауза в член 9 от 
изменения Договор за Европейския 
съюз, която ще бъде основен принцип 
на изграждането на политиките на 
Европейския съюз;

4. освен това подчертава значението на 
хоризонталната социална клауза в член 
9 от изменения Договор за Европейския 
съюз, която ще бъде основен принцип 
на изграждането на политиките на 
Европейския съюз;

Or. en
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Изменение 13
Proinsias De Rossa

Проектостановище
Параграф 4 a (нов)

Проектостановище Изменение

4a. приветства по-конкретно член 16 
от изменения Договор за ЕО и 
Протокола относно услугите от общ 
интерес към Договора от Лисабон, 
които предвиждат ясно правно 
основание за определяне на 
отговорностите на държавите-
членки за предоставяне на 
универсални, достъпни и 
висококачествени обществени услуги 
на гражданите;

Or. en

Изменение 14
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. изтъква, че единствената промяна, 
въведена с Договора от Лисабон по 
отношение на трите законодателни 
процедури ще бъде, че във връзка с 
тяхното приемане, гласуването в Съвета 
ще се извършва въз основа на 
квалифицирано мнозинство, а не на 
единодушие, според процедурата, 
предвидена в член 48 от изменения 
Договор за ЕО; не очаква особени 
трудности при промяната на 
мнозинството при гласуване в 
Съвета.

7. изтъква, че единствената промяна, 
въведена с Договора от Лисабон по 
отношение на трите законодателни 
процедури ще бъде, че във връзка с 
тяхното приемане, гласуването в Съвета 
ще се извършва въз основа на 
квалифицирано мнозинство, а не на 
единодушие, според процедурата, 
предвидена в член 48 от изменения 
Договор за ЕО.

Or. el
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Изменение 15
Proinsias De Rossa

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. изтъква, че единствената промяна, 
въведена с Договора от Лисабон по 
отношение на трите законодателни 
процедури ще бъде, че във връзка с 
тяхното приемане, гласуването в Съвета 
ще се извършва въз основа на 
квалифицирано мнозинство, а не на 
единодушие, според процедурата, 
предвидена в член 48 от изменения 
Договор за ЕО; не очаква особени 
трудности при промяната на 
мнозинството при гласуване в Съвета.

7. изтъква, че единствената промяна, 
въведена с Договора от Лисабон по 
отношение на трите законодателни 
процедури ще бъде, че във връзка с 
тяхното приемане, гласуването в Съвета 
ще се извършва въз основа на 
квалифицирано мнозинство, а не на 
единодушие, според процедурата, 
предвидена в член 48 от изменения 
Договор за ЕО; не очаква особени 
трудности при промяната на 
мнозинството при гласуване в Съвета
относно тези досиета.

Or. en
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